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 Jelen volt Késett Előbb távozott Kimentést kért Hiányzott 

Antal Laura x     

Berta Katalin x     

Farkas Patrik x     

Gonda Norbert x     

Kovalovszki Máté x     

Kun Levente Alex x     

Majláth Máté x     

Mátics Zoltán x     

Nagy Ágnes x     

Nagy Edit x     

Perjési Péter x     

Rácz Virág x     

Somogyi József x     

Szabó Balázs x     

Szaller Ádám x     

Szipka Károly x     

Varró Gergő x     

Vígh Miklós x     

Völgyesi Gábor x     

Dátum: 2012. november 06. Oldalszám: 6 

 

Kezdés: 20:05 

A GHK nyílt ülést tartott. Tiszteletét tette Dr. Czigány Tibor dékán úr, és Dr. Bihari Péter, 

gazdasági dékán helyettes úr is. Vígh Miklós bemutatta a GHK tagjait majd ismertette az ülés 

napirendjét. 

Elnöki beszámoló 

Vígh Miklós ismertette a Dékáni Tanácson elhangzottakat. Szó volt, hogy a héten Kari 

Gazdasági Bizottsági ülés lesz, melyen Berta Katalinnal fognak részt venni. A mai napon 

Dékáni Tanács volt. Elmondta, hogy a TDK-val kapcsolatos ügyek rendben haladnak, illetve 

jövő hét szerdán a TDK miatt rektori szünet lesz. Beszámolt róla, hogy a nyílt napon a stúdió 

segítségére szükség lesz. Völgyesi Gábor ezzel kapcsolatban megkeresi őket. Szó volt a kari 

honlap átalakításáról, átláthatóbbá tételéről is. A gólyabál főtámogatójához, az Audi Hungaria 

Motor Kft-hez eljuttatták a felkérést és a visszajelzések alapján minden rendben halad. 

Szó volt, hogy az Old’s Club és a Bassment beszámolói a jövő héten megérkeznek, ezt 

Németh Ádám készíti el, illetve 2012. évi költségvetésükről is tájékoztatja a GHK-t. A TTK 

HK jóvá hagyta, hogy az FSZ004-es terem a Gépész Szakkollégiumé legyen. 
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EHK 

Szipka Károly beszámolt, hogy a csütörtöki EHK ülés munkaszüneti nap lévén, elmaradt. 

Elmondta, hogy a jövő héten elkezdődik az Egyetemi BME ösztöndíj beszedése, elbírálása. 

Ugyanakkor elkezdődik a TVSZ módosító javaslatok értékelése is. A csütörtöki nap folyamán 

lesz nyílt napi megbeszélés, azonban ezen Rácz Virág nem tud jelen lenni, helyette Kun 

Levente fog részt venni.  

Somogyi József beszámolt róla, hogy az építő kar egyik EHK képviselője lemondott, helyette 

új tagot választ a KHT, ennek eredményéről a későbbiekben tájékoztat. 

Ösztöndíj Bizottság 

Szabó Balázs beszámolt arról, hogy a múlt héten el lettek fogadva a kari ösztöndíjak végleges 

eredményei és a feltöltések is megtörténtek.  A tanulmányi ösztöndíj korrekciói is 

folyamatban vannak, ezeknek a kijavítása folyamatosan történik, és a következő kifizetéskor 

ki is lesz utalva. Nem volt sok korrigálni való adat. 

Rendezvény Bizottság 

Kun Levente beszámolt róla, hogy tegnap volt a gólyabál helyszínén terembejáráson. 

Tájékoztatott a bútorokról, és az elrendezésükről. Nagy Ágnes a díszítésről 3 cégtől kért 

árajánlatot. A holnapi Rendezvény Bizottsági ülésen már tud konkrét információkkal 

szolgálni és a korábbi tervek szerint a két másik karral közösen bérelnénk a díszítést, akiknek 

azon a héten lesz ugyanott gólyabáljuk. Farkas Patrik ajánlotta, hogy a TÖK-től, és a B-

Terv-től kérjen a GHK segítséget. Kun Levente elmondta, hogy a gólyák újra értesítést kaptak 

a gólyabálról. Ismertetésre került a gólyabál végleges költségvetése és annak tételenkénti 

részletezése is. Elmondta azt is, hogy tegnap találkozott Ritter Gáborral (GTK HK), akik 

segítenek öt fővel a gólyabál ruhatárát intézni, ennek fejébe a GHK is segít a GTK 

Gólyabálon. 

Vígh Miklós szavazásra tette fel a kérdés, ki az aki el tudja fogadni a gólyabáli költségvetés 

tervezetet. 

A GHK ezt 14:0:1 arányban elfogadta. 

Kun Levente egyeztetett Forintos Norberttel, öt emberrel lesz jelen a Fotókör, illetve a 

Stúdió is, akik videóra rögzítik az egész rendezvényt. Vígh Miklós hozzátette, hogy kér egy 

részletes programtervezetet, amit a mai nap folyamán Kun Levente elkészíti és elküldi neki. 

Gazdasági Bizottság 

Berta Katalin beszámolt az öntevékeny körök 2012. évi költéseiből, melyet tételenként 

részletezett. Vígh Miklós elmondta, hogy a Számítástechnika Szakosztály mellett szereplő 

magas összeg a folyamatban lévő gerinchálózat cseréje miatt és a wifi kapcsolat kiépítése 
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miatt van, azonban ezek költségei több félévre szétoszlanak. Ez a fejlesztés hosszú távon 

biztosíthatja a zavartalan internet szolgáltatást a Kollégiumban.  

PR Bizottság 

Rácz Virág egyeztetett a Bosch Kft-vel a nyílt napi jelenléttel kapcsolatban. November 23.-ra 

kérte a GHK tagjait, hogy legyenek jelen a nyílt napi standnál, erre többen is jelentkeztek. A 

Gyűrűavató bál fővédnökének a Knorr Bremse-t ajánlotta idénre, mivel több tanszékkel is jó 

kapcsolatban vannak. A tavaszi Kármán napra a ThyssenKrupp-ot ajánlotta. Szeretné, ha az 

elnöki riport a januári vagy a februári Kátéban megjelenne, ez után pedig a Kollégiumi 

Bizottság vagy a Rendezvény Bizottság vezetőivel szeretne egy-egy riportot az újságban 

megjelentetni. A szombati vagy vasárnapi nap folyamán nyílt nappal kapcsolatos PR ülést 

szeretne összehívni. Szipka Károly elmondta, hogy holnap találkozik Süveges Péterrel, akivel 

a nyílt napi stand elhelyezését beszéli meg. A GHK továbbra is szeretne a tavalyi helyén 

maradni. Kun Levente megkérdezte, hogy a Senior Gárda végzi-e majd a laborlátogatásra 

való kísérést idén is, erről Rácz Virág még egyeztet a Gárda vezetőjével. A nyílt napi kari 

tájékoztatókat a kari stúdiók felveszik, és ezek az interneten a későbbiekben elérhetőek 

lesznek.  

Kollégiumi Bizottság 

Perjési Péter elmondta, hogy tegnap volt monitoring ülésen, ahol a fő téma a fűtés volt. A 

Kollégiumok Osztályon megszorítás történt, és emiatt spórolnak a költségevetésen, azonban a 

hőmérsékletet próbálják 22°C-ra szabályozni. Fölmerült a HK tömb rácsos kapujához mágnes 

kártyás beléptető kiépítése, melynek elfogadása a vezetéstől függ. Hamarosan árajánlat 

érkezik rá. Ez biztonsági szempontból lenne fontos, mivel így az öntevékeny körök tagjai és a 

bicikli tulajdonosok kártyával mehetnek be a rácsos kapun, és nyomon lehet követni, kik 

mentek ott be. Az éjszakai vendégek díját a Neptunon keresztül kell már kifizetni. Szó esett 

arról, hogy a hosszú hétvégék alkalmával legyen többször takarítás. Beszámolt róla, hogy a 

konyhákban konnektor bővítéséről is szó volt, mivel az új mikrohullámú sütők miatt sok 

helyen már nem elégséges azok száma. A vízforraló használata engedélyezett szobákban, 

azonban merülő forraló nem használható, ahogy szendvics sütő sem. Elektronikus állapotlap 

is készülőben van. A hetekben a 3G hálózat felmérése történik. Kollégiumi bentlakási 

szerződés módosításán is történtek egyeztetések. A kollégiumi várólista tegnap feltöltődött. 

Farkas Patrik kérdezett az idei kollégium felújítási keret jelenlegi állapotáról.  

Mivel az öntevékeny körök nincsenek megelégedve a kártyafelvétellel így ezt Vígh Miklós a 

múltkori hóközi monitoringon jelezte, azonban nem történt előrelépés ezzel kapcsolatban. 

Szociális Bizottság 

Nagy Edit elmondta, hogy megkapta a Gépészmérnök Képzésért Alapítvány pályázatának 

eredményét, melyet 4 fő nyert el idén. Elpakolásra kerültek a beszedett szociális pályázatok 

papírjai. A TDK szünetben szeretne a szociális pályázatot bírálással kapcsolatban oktatást 

tartani. 
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Sport 

Mátics Zoltán elmondta, kapott egy plakátot a DSK-tól a Sportszertár reklámozásáról. 

Hallgatói Sport Bizottsági ülésen Vincze Pállal egyeztetett későbbi terveiről. A Kultúrhéten 

olimpikonok elhívását tervezi. Kun Levente egy részletes programtervet állít össze, ezzel 

segítve az együttműködést. Farkas Patrik az eddig elköltött sportkeretet beszéli meg Vitvera 

Gáborral a hét folyamán. Elmondta még, hogy a Hervis nem reagált a biciklirendelésre, de az 

Intersportos rendelés a pénz megérkezése után elhozatalra kerül, azonban erre még várni kell. 

Szó volt arról, hogy lesz összegyetemi jeges est, ennek a konkrét kialakításán kérte, hogy 

gondolkozzon a GHK. Varró Gergő az új eszközökről kérdezett, hogy ezek a Gépész kar 

tulajdonát képezik-e, erre válaszul Farkas Patrik elmondta, hogy ezek a GHK tulajdona. A 

sportszerkölcsönző az internetes felületeken hirdetésre kerül a közeljövőben.  

Tanulmányi és Oktatási Bizottság 

Szipka Károly beszámolt róla, hogy zajlik az MSc felülvizsgálat. Nyolcvan kitöltő van 

jelenleg, Dr. Bihari Péter dékán helyettes úrral november 23-ig kitolják a kitöltési határidőt. 

A tanszékek is megkeresik a hallgatókat, hogy kitöltésre buzdítsanak. A HDR tanszék új 

vizsgaidőpontokat írt ki, így a korábbi problémák megoldódtak. A ZH rend kialakítások is 

elkezdődtek. Szaller Ádám elmondta, hogy a jegyzettámogatási program kérdőívét jelenleg 

harminc hallgató töltötte ki. Majláth Máté javasolta, hogy a vizsgaidőszak végig legyen 

kitolva ennek a határideje. Szipka Károly egy TOB ülés keretein belül a Kari Hallgatói Díjról 

szeretne beszélni, mely néhány héten belül megrendezésre kerül. Kiírásra került egy tárgy 

véleményezése, ezek tapasztalatait a dékán helyettes úrhoz viszik. 

Gólyatanács 

Szabó Balázs elmondta, hogy a héten levezető foglalkozás történt, egy Ösztöndíj Bizottsági és 

Szociális Bizottsági előadás lesz, illetve a későbbiekben egy előadó lesz meghívva 

vendégnek, aki a HÖK rendszerről beszélne. Egy közös túra szervezése is zajlik jelenleg. 

Iroda 

Majláth Máté elmondta, hogy ügyelet lesz a csütörtöki nap folyamán.  Kun Levente 

hozzátette, hogy akkorra lesz gólyabáli jegy a HK tömbben, amiből lehet eladni. 

Külügy 

Somogyi József elmondta, hogy a Campus Hungary program terjesztése zajlik, melynek 

jelentkezési határideje november 20. 

Egyebek 

Kun Levente holnap este 7-től Rendezvény Bizottsági ülést tart. 
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Perjési Péter elmondta, hogy a közösség vezetői levelezőlistán hirdetésre került a 9. emeleti 

szekrény igénylése. 

Gonda Norbert egy időpontot szeretne találni, hogy a sportszerkölcsönzőt megmutassa a 

GHK-nak. Ez a holnapi ülés után megtörténik. 

Somogyi József elmondta, hogy az alagsori szertárban a leselejtezett gépek rendezése 

folyamatban van. 

Kovalovszki Máté elmondta, hogy a konyhákban a konyhaszekrény kulcsok pótlása zajlik, 

azonban egy magas összegű árajánlatot kapott, de a gyártó céggel is felvette a kapcsolatot. 

Rácz Virág elmondta, hogy vasárnap a határideje HK hírek beérkezésének, a jövő havi 

Kátéba.  

Vígh Miklós beszámolt, hogy a jövő héten kedden nem lesz ülés. Egy sítáboros hirdetés 

megkeresés érkezett, amennyiben ez egyetemi szintű akkor lehet hirdetni, egyébként nem. 

Farkas Patrik elmondta, hogy Hallgatói Sport Bizottsági ülésen a MAFC szakosztályok 

támogatásáról volt szó. Ez nem volt korábban támogatva, azonban most igen. Jelenleg 

különböző szakosztályok támogatva lesznek ahol a tagok 40%-a BME-s, ez magába foglalja a 

terembérletet, tagdíjat, sportfelszerelés támogatását. Ezt az EHK tagjainak el kell fogadnia így 

kérte a kari EHK-sok támogatását. 

Völgyesi Gábor elmondta, hogy a Facebook-os GHK csoport létrehozása megtörtént. 

Az ülés véget ért, majd Vígh Miklós kérte a vendégek kérdéseit.  

Az egyik jelen levő a nyílt napi Műhely különszám elképzeléséről beszélt. Tavaly a KSK- 

tájékoztatóján kapott jegyzetfüzetet, illetve szerinte kellene egy kiadvány, BME térképpel, 

tanszéki beszámolókkal, öntevékeny körök leírásával. Szipka Károly, elmondta, hogy készül 

minden évben hasonló kiadvány, illetve Rácz Virág elmondta, hogy standok lesznek az 

öntevékeny köröknek, hogy bemutatkozhassanak. 

Czigány Tibor elmondta benyomását, szerinte nagyon jól zajlott az ülés. A szenátus újjá 

alakult 7 hallgatóval, de nincs közötte gépész kari hallgató. A teremfelújításról kérdezett, de 

Farkas Patrik nem tudott bővebb információt róla egyelőre. Vígh Miklós holnap megkérdezi 

Kovács Andrást. Nemzetközi szinten a BME Gépészmérnöki képzés felkerült a listára. 14 

szakterület közül, a műszaki területen nem volt magyar csak a BME Gépészmérnöki Kar, 

ehhez kéri a GHK segítségét, hogy több sajtóban is megjelenjen. 



 
 

2012. 11.06. 
emlékeztető 

 
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Kármán Tódor Kollégium HÖK Tömb 
 Gépészmérnöki Kar  1111 Budapest, Irinyi József u. 9-11.  
 Gépészkari Hallgatói Képviselet  e-mail: hk@ktk.bme.hu ● web: http://ghk.ktk.bme.hu 

 

-6- 

A Kollégiumi bizottsághoz érkezett egy kérdés, melyben az ösztöndíjak homogén hallgatói 

csoportjairól érdeklődtek. Válaszul Perjési Péter elmondta, hogy az ösztöndíj osztás esetén 10 

%-os kredit túllépés miatt szükség van erre, mert más lett a rendszer az még nem eldöntött, 

hogy pontosan hogy fog történni, mivel még nem állnak rendelkezésre adatok. 

Ülés vége: 21:25 

  ....................................   ....................................  

 Majláth Máté Lajos Vígh Miklós 

 Gépészkari Hallgatói Képviselet Gépészkari Hallgatói Képviselet 

 jegyzőkönyvvezető elnök 

 

 


